FREGUESIA DE QUIAIOS
NIPC 510833535

ACTA Nº 2

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE QUIAIOS, DE 27 DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE

Local - Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Quiaios ------------------------------------Presidente – António José Bento Marinheiro (Somos Figueira - SF)--------------------------1ª Secretária – Aldina Maria Pereira de Sá (SF) ----------------------------------------------2º Secretário - Victor José Figueiredo Cabete (SF) -------------------------------------------Membros - Antero José Abreu Loureiro (PS) --------------------------------------------------Agostinho Manuel Pereira da Cruz (CDU)------------------------------------------Carlos Manuel da Silva Rabadão (SF) ---------------------------------------------Armando Carvalho Rodrigues do Nascimento (PS) -------------------------------Maria Helena Gonçalves Jorge (PS) ------------------------------------------------José Alberto Azenha Loureiro (PS) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abertura da Sessão - Vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------Presenças - Compareceram todos os elementos. ---------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia - Após a verificação do quórum, deu por
abertos os trabalhos, lendo a respectiva ordem dos mesmos. ---------------------------------Propôs a inclusão de um novo ponto, por necessidade surgida após distribuição da ordem
do dia, que se refere ao processo de reabertura da Delegação da Cruz Vermelha em
Quiaios. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Colocou a votação a inclusão do ponto 3.7, extraordinário, na Ordem de Trabalhos,
“Informação do processo sobre as negociações para reabertura da Delegação da Cruz
Vermelha, e eventual cedência de instalações”, que foi aprovado por unanimidade. ---------1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------- -------1.1. -LEITURA DO EXPEDIENTE ---------------------------------------------------- -------Aldina Sá – Fez a leitura do expediente que constou num convite do Grupo Instrução e
Recreio Quiaense assistir a uma palestra e espectáculo sobre folclore; do Colégio de
Quiaios a felicitar a eleição da Assembleia, disponibilizando-se para participar nas mais
diversas actividades em prol da Freguesia; do

Quiaios

Clube

para

a

Sessão

Solene

comemorativa do seu 93º aniversário; da Sociedade Filarmónica Quiaense para a Sessão
Solene comemorativa do seu 145º aniversário. Em todas estas actividades a Assembleia se
fez representar pelo Presidente da Mesa. ----------------------------------------------- -------1.2. --INTERVENÇÕES DE ÍNDOLE GERAL ------------------------------------------ -------Presidente da Assembleia de Freguesia – Informou que tinham sido entregues à Mesa
dois votos por parte da Coligação Somos Figueira (CSF) que passou a ler. ------------------O primeiro, um Voto de Protesto contra a decisão da Câmara Municipal da Figueira da Foz
ter participado, através da empresa Figueira Parques S.A. - de quem detém participação
social e integra órgãos de administração - na implementação de sistema de estacionamento
pago no parque do Hospital Distrital da Figueira da Foz. ---------------------------------------Após leitura e discussão do voto pelos vários elementos, colocou-o a votação, tendo sido
aprovado por maioria, com as abstenções de Antero Loureiro, Armando Nascimento e
Helena Jorge. ------------------------------------------------------------------------------------O segundo, um Voto de Repúdio contra a forma como a empresa Portugal Telecom
Comunicações (PTC) – como empresa que assegura o serviço de Televisão Digital Terrestre
(TDT) – tem tratado os habitantes da freguesia no fornecimento do serviço a que está
obrigada. ------------------------------------------------------------------------------------------p. 2/10
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Após leitura e discussão do voto pelos vários elementos, colocou-o a votação, tendo sido
aprovado por maioria, com o voto contra de Armando Nascimento. --------------------------Aprovados

ambos

os

votos,

serão

reencaminhados

para

as

diversas

entidades

competentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Explicou que devido à aprovação da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, há diferenças
temporais entre a convocatória para a Assembleia e a distribuição da Ordem do Dia. É
possível ainda a introdução de pontos na Ordem do Dia sugeridos por elementos da
Assembleia, desde que cumpram os prazos previstos, e que o assunto se enquadre no seu
âmbito, como foi o caso. Por isso, explicou que esta e outras questões estão desajustadas
com a Lei no actual Regimento da Assembleia. -------------------------------------------------Após discussão do assunto entre os elementos, ficou acordado que cada força política
representada faria chegar à Mesa, sugestões de alteração ao actual Regimento até ao fim
de Janeiro, que se encarregaria posteriormente de marcar uma reunião de trabalho para
elaboração de uma minuta o mais consensual possível, para levar a votação na Assembleia
de Abril o novo Regimento da Assembleia.------------------------------------------------------Carlos Rabadão – Referiu que o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (Ovar-Marinha
Grande) está em revisão há vários anos, e tem sido sucessivamente adiado. Considerando
que é um Plano importantíssimo para a Praia de Quiaios e Murtinheira, indagou sobre o seu
andamento, referindo que o anterior Executivo se pronunciou elaborando várias propostas
sobre o mesmo, e sugeriu que o actual Executivo analisasse as propostas do anterior e as
reformulasse caso entendesse, mas que acompanhasse este Plano de perto e percebesse
em que ponto se encontra. Houve propostas quanto aos equipamentos de apoio, e quanto
aos passadiços paralelos ao mar, que não estavam previstos no anterior Plano, o que não
permitia candidaturas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a sua reparação e
instalação. Será assim importante que o próximo Plano inclua estas instalações. ------------p. 3/10
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Presidente do Executivo – Informou que não houve quaisquer desenvolvimentos, mas
que o Executivo acompanhará este processo. --------------------------------------------------Aproveitou a oportunidade para manifestar o seu desagrado por o Executivo anterior não
ter tomado nenhuma iniciativa para passar informação sobre este ou qualquer outro
assunto que à Junta diga respeito. --------------------------------------------------------------Carlos Rabadão – Referiu que passou alguma informação na noite de tomada de posse do
novo Executivo, e que posteriormente não recebeu qualquer pedido para reunião ou
esclarecimento. Informou ainda que está disponível para prestar quaisquer informações. --Presidente da Assembleia de Freguesia – Propôs que uma vez que o actual Executivo
necessita de informações, e o Presidente do anterior está disponível para as fornecer, que
marquem uma reunião de trabalho para esse fim. ---------------------------------------------Carlos Rabadão – Tendo sido dado conhecimento à Assembleia de uma situação que
preocupa a população em geral, relativamente ao saneamento da Torricentro, em que
estão uns tubos a realizar descargas a céu aberto junto ao Parque de Campismo antigo,
indagou a Presidente do Executivo, sobre o estado atual do assunto em causa. ------------Presidente do Executivo – Informou que tem conhecimento de que as Águas da Figueira
se deslocaram ao local e que por sua vez pediram uma auditoria à ETAR do Hotel Quiaios. A
APA também já está ao corrente da situação e quer verificar se as águas canalizadas para o
local são ou não tratadas. Não foram contatados formalmente sobre o assunto, tendo
tomado conhecimento do mesmo pela infirmação distribuída à Assembleia. -----------------Agostinho Cruz – Sobre este assunto, diz que os culpados da situação, são os partidos
que têm estado na Junta de Freguesia, uma vez que a poder de anos vão fazendo as
visitas, mas não fazendo diligências para resolver os assuntos. Disponibilizou-se para
perguntar as Águas da Figueira para onde descarrega a ETAR, depois de limpa. -----------Presidente da Assembleia de Freguesia

– Informou que tomou conhecimento da

situação apenas pela documentação enviada pelo Senhor Agostinho Cruz, distribuindo-a
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pelos restantes elementos da Assembleia. Frisou ainda que é uma situação grave e que
coloca em causa a saúde pública, devendo por isso ser tomadas as devidas providências. --Carlos Rabadão – Informou que a lagoa existente na parte de trás do Parque de
Campismo, é oriunda do descarregamento efectuado pela ETAR instalada na Praia de
Quiaios, e é de águas limpas. A água é infiltrada, e, segundo os técnicos, volta a entrar no
ecossistema. Grave é, esta nova situação de que tomamos agora conhecimento, que se
deve ao facto de a Torricentro estar alegadamente a fazer descargas de saneamento não
tratado nessa lagoa. Porque a lagoa é do conhecimento de toda a gente e está como deve
ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------José Loureiro – Explicou que tendo tomado conhecimento da situação existente, como
funcionário falou com a Directora das Águas da Figueira, e que técnicos se deslocaram ao
local no dia seguinte. Informaram que tinham conhecimento da lagoa existente por
descarga das águas da ETAR, mas desconheciam a situação da Torricentro e que iam pedir
uma auditoria ao Hotel de Quiaios. Continuam sem qualquer informação sobre o assunto. Aproveitou ainda o uso da palavra para elogiar o Executivo da Junta, pela abertura e
limpeza de valas, aquedutos e manilhas, no Casal Novo e Saibreira. ------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Referiu que uma vez que já foram tomadas
algumas diligências por parte das entidades competentes, vai-se aguardar por alguma
comunicação, e que caso não surja, se devem tomar outro tipo de medidas. ----------------Agostinho Cruz – Informou que em vários locais da freguesia de Quiaios, existem falta de
sinais de trânsito. Também a estrutura da paragem de autocarro existente na Murtinheira,
perto das escadas de acesso ao Sr. dos Aflitos, está em risco de cair. Alertou ainda para as
distâncias da berma da estrada aplicadas quando da plantação de eucaliptos, indicando
alguns pontos de referência. Questionou ainda a presença de um muro, na Rua da Fonte
dos Marecos na Praia de Quiaios, quanto ao alinhamento existente, e na mesma rua, a

p. 5/10

Rua da Figueira da Foz, 27 – Quiaios
3080-544 Figueira da Foz – PORTUGAL
Tel.: (+351) 233 919 260 | Fax: (+351) 233 910 229
geral@jf-quiaios.pt | www.jf-quiaios.pt

FREGUESIA DE QUIAIOS
NIPC 510833535

existência de um passeio com 2 metros de largura, quando todos os outros têm 1,20
metros. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente do Executivo – Relativamente à sinalização rodoviária, informou que sendo
também uma questão que bastante a preocupa, ligou para a Câmara, para o Departamento
de Trânsito, com o intuito de marcar uma reunião com a Dra. Margarida. Já foi efectuado
um levantamento de sinalização pelo Secretário do Executivo, e aguardam que a Dra.
Margarida se desloque à freguesia para verificar as faltas existentes e se existe necessidade
de os colocar. Em relação ao passeio, uma vez que já tinha sido questionada sobre o
assunto, dirigiu-se ao proprietário que a informou estar tudo legal, que a obra não carecia
licenciamento e que as medidas estavam dentro da legalidade e ainda, de que, Engenheiros
da Câmara tinham ido ao local, dando posteriormente autorização para construção. Frisou
que acha todas as questões pertinentes, mas que Roma e Pavia não se fizeram num dia. O
Executivo está recetivo e ouvirá os assuntos mais importantes. Perguntou ainda ao Senhor
Agostinho se este, nos dois meses de mandato do novo Executivo, só viu coisas negativas.
Antero Loureiro – Congratula-se com o movimento novo, existente na freguesia, num
regime de voluntariado, esperando que não se cansem. Alertou também para o problema
do saneamento na Vila, que não escoam como pretendido, e que em época de chuvas
transbordam, não seguindo, portanto, para a ETAR. -------------------------------------------Propôs um Voto de Agradecimento ao Sr. Alexandrino, por ter cedido gratuitamente a
madeira para reparação das mesas do Parque de Merendas na Praia de Quiaios. ------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Colocou o Voto de Agradecimento a votação,
que foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------Helena Jorge – Felicitou todo o trabalho voluntário realizado até o momento e espera que
2014 seja um ano de sucesso. ------------------------------------------------------------------2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Deu a palavra ao público presente. ----------p. 6/10
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Álvaro Azenha – Informou que viu a Praia de Quiaios nascer, e que, com a construção da
discoteca Flashen, muito contribuiu para a sua divulgação e consequente distinção entre
esta e a da Murtinheira. Quis deixar claro, que só luta pelos interesses da terra. Teceu um
elogio a António Simões Parente, pela sua recusa aquando de uma oferta pela viabilidade
da venda dos terrenos na praia. Discorda totalmente do passeio atrás referido. Foi inclusive
informado por um responsável da CMFF que a obra carece de licença. Defende e propôs à
Câmara a anulação de um metro, e o metro restante ser construído ao nível da estrada,
com grelhas para as águas pluviais. Solicitou também ao Executivo, que tivesse cuidado
com as construções que eventualmente possam fazer na estrada de acesso ao Centro de
Estágio, porque se trata de uma zona ecológica. Solicitou por fim, que fosse pedida à
Proteção Civil um levantamento das árvores que estão suspensos sobre a estrada, evitando
assim uma eventual tragédia. ---------------------------------------------------------------3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------3.1. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE
FREGUESIA ---------------------------------------------------------------------------------Presidente do Executivo – Resumiu a informação distribuída à Assembleia sobre a
Atividade do Executivo entre Outubro e Dezembro (Anexo A). --------------------------------Resumiu o Controlo Orçamental (Anexo B) apurado ao momento, e esclareceu as dúvidas
colocadas pelos elementos da Assembleia. -----------------------------------------------------3.2. APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DA FREGUESIA PARA 2014 ----------------Presidente do Executivo – Efetuou uma análise detalhada do Mapa de Pessoal da
Freguesia para 2014 (Anexo C), tendo ainda esclarecido todas as dúvidas colocadas pela
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------Agostinho Cruz – Questionou sobre qual é o horário dos funcionários da Junta, se é de 35
ou 40 horas. Considera que se não houver nenhuma ordem por escrito sobre o horário ser
de 40 horas, está mal e é ilegal.-----------------------------------------------------------------p. 7/10
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Presidente do Executivo – Informou que o horário é de 40 horas, e que irá verificar se
existe alguma ilegalidade nesta decisão. --------------------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Colocou o Mapa de Pessoal da Freguesia para
2014 a votação, tendo sido aprovado por maioria, com as abstenções de António
Marinheiro e Agostinho Cruz. --------------------------------------------------------------------3.3. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO PLURIANAL DE INVESTIMENTO E
ORÇAMENTO DE 2014------------------------------------------------------------------------Presidente do Executivo – Efectuou uma análise geral das rubricas descritas no Plano e
Orçamento (Anexo D), informando que poucas alterações foram feitas ao Plano e
Orçamento anterior. Justifica que o ano de 2014 vai ser um ano para semear e depois
colher. O orçamento é feito sobretudo para recuperações e melhorias. Quanto aos projetos,
no PRODER, informou que terminou este ano, mas pensam que voltará em 2014, não
sabendo no entanto as suas linhas orientadoras ou qual o setor ao qual se podem
candidatar. Esclareceu ainda todas as dúvidas colocadas pela Assembleia.-------------------Raquel Correia – Como Tesoureira do Executivo, justificou o actual Orçamento pela falta
de visão aprofundada em apenas 2 meses. Informa ainda que, dentro de meses, talvez seja
necessário fazer alguma alteração, uma vez que nos casos da Piscina e Parque de
Campismo têm alguma dificuldade para se aperceberem das realidades dos espaços. ------Agostinho Cruz – Questionou se está contemplado no Orçamento algum seguro para os
membros do Executivo. Considera que estes são importantes para sua salvaguarda e que o
Executivo deveria ponderar o assunto. ----------------------------------------------------------Questionou ainda se o Executivo pretende ceder a exploração do Parque de Campismo a
outra entidade que não a Junta de Freguesia. --------------------------------------------------Presidente do Executivo – Informou que não existe seguro, e que a questão de ceder a
exploração não está em aberto, pois pretendem explorar o Parque de Campismo. -----------
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Presidente da Assembleia de Freguesia – Colocou o Plano Plurianal de Investimento e
Orçamento de 2014 a votação, tendo sido aprovado por maioria, com as abstenções de
António Marinheiro, Aldina Sá, Victor Cabete, Carlos Rabadão e Agostinho Cruz. -----------3.4. Discussão e votação da proposta da CDU para o estudo e elaboração do
projecto por parte da CMFF relativamente ao prolongamento da Rua da Fonte
Velha (GNR), entroncando na Rua de Poiares (Praia de Quiaios/Murtinheira), com
a distância aproximada de 350 m. -------------------------------------------------------Agostinho Cruz – Complementando a informação previamente distribuída à Assembleia,
explicou detalhadamente a necessidade do prolongamento da Rua da Fonte Velha.
Posteriormente esclareceu as diversas dúvidas e questões levantadas pelos membros da
Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Após discussão do ponto pelos elementos da
Assembleia, colocou o ponto votação, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------3.5. Discussão e votação da proposta da CDU para que as actas das reuniões,
ordinárias

e

extraordinárias,

da

Junta

de

Freguesia,

que

medeiam

entre

assembleias, passem a fazer parte dos documentos a apresentar com

a

convocação da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Após discussão do ponto pelos diversos
membros da Assembleia, colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado por maioria, com
os votos contra de Helena Jorge, Antero Loureiro, Armando Nascimento e José Loureiro. --3.6. Discussão e votação da proposta da CDU para dar procuração ao Executivo da
Junta para que perante a EDP e Câmara Municipal, faça as diligências adequadas
para a colocação de postes de iluminação na entrada em Quiaios por Cabanas
(Rua de Quiaios, Rua da Figueira da Foz); na entrada pelo Ervedal (Rua de
Quiaios, Rua Dr. Afonso H. de Miranda); na entrada pela Cova da Serpe (Rua da
Fé, Travessa da Fé) -----------------------------------------------------------------------p. 9/10
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Agostinho Cruz – Complementando a informação previamente distribuída, explicou
detalhadamente o ponto em causa, esclarecendo as dúvidas e questões colocadas pelos
elementos da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Colocou o ponto a votação tendo sido
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------3.7. Informação do processo sobre as negociações para reabertura da Delegação
da Cruz Vermelha, e eventual cedência de instalações ---------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia – Informou a Assembleia sobre as deliberações
tomadas em Assembleia no mandato anterior, e informou sobre o actual estado do
processo (Anexo E). ------------------------------------------------------------------------------Colocou a disponibilidade da Assembleia em ceder as instalações realizando novo protocolo,
e de mandatar o Executivo para elaborar o referido Protocolo de Cedência, a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. ---- ------------------------------------------------------------O Protocolo a elaborar deverá ser trazido à Assembleia, para apreciação e votação. --------Presidente da Assembleia de Freguesia – Colocou a acta da sessão a aprovação em
minuta, tendo esta sido aprovada por maioria, com o voto contra de Agostinho Cruz. ------Presidente da Assembleia de Freguesia – E não havendo mais assuntos a tratar, ele,
Presidente, declarou encerrada a sessão, pela uma hora e quarenta e seis minutos do dia
vinte e oito de Dezembro de dois mil e treze, da qual, para constar se lavrou a presente
acta sob a responsabilidade dos secretários da mesa da Assembleia de Freguesia, e que
depois vai ser assinada nos termos da lei. ------------------------------------------------------
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1º Secretário

2º Secretário

____________________

____________________

____________________
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